
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ11
konané dne 26.03.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Rozpočtová opatření 14-16: změny rozpočtu v roce 2019

3.
Žádost spolku Maminy z újezdské roviny o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na 
akci Lampionáda 2019

4.
Studie na zklidnění dopravy ul. Rohožnická v úseku Novosibřinská - konec obytné 
zástavby (směrem k obci Sibřina)

5.
Nabídka odkupu pozemků uvedených na LV č. 1737 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví 
Mgr. Urbana

6.
Žádost o odkup pozemku parc.č. 4356/51 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Ing. Šáry a 
pí. Šárové

7.
Žádost o podporu změny územního plánu HMP - změna využití pozemkových parcel č. 
537/159 a 537/130 ze ZMK na OC

8. Pověření paní Jitky Heřmánkové a Lenky Pilné
9. Prodej bytové jednotky 1616/23
10.Příkazní smlouva č. nSIPO 01 - 88/2019
11.Zpětvzetí návrhu na vklad
12.Smlouva o poskytování služby iDOL a Smlouva o zpracování osobních údajů
13.Stažen z jednání
14.Zápis z 4. jednání Komise územního rozvoje dne 4.3.2019
15.Zápis ze zasedání DK ze dne 06.03.2019

16.
Nová žádost o kácení dřevin - 33 ks topolů ve stromořadí na pozemku parc.č. 1578 k.ú. 
Újezd nad Lesy

17.Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2019

18.
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II." - Rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení



Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z programu 
jednání byl stažen bod č. 13 a byly doplněny body č. 16 Nová žádost o kácení dřevin - 33 ks 
topolů ve stromořadí na pozemku parc.č. 1578 k.ú. Újezd nad Lesy, č. 17 Rozpočtové 
opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2019, č. 18 „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd 
nad Lesy – dostavba II." - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Takto navržený program 
jednání byl schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ11/0175/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů a úkolů:

Uk/00092/2019  do  30.  6.  2019  -  Smlouva  o  poskytování  IT  služby  (migrace  IS
Proxio/Agendio do DC MHMP)

 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

2. Rozpočtová opatření 14-16: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ11/0176/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení finančních prostředků v
kapitole  09 -  Vnitřní  správa  na opravy a  udržování  za účelem provedení  oprav  a  údržby
zařízení chlazení v kancelářích OSV ve výši 500,00 tis. Kč převedením finančních prostředků
z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši  528,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče v
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2008).

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení finančních prostředků v
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast z důvodu nutnosti uhradit fakturu za stravování
důchodců v  MZŠ Polesné  za  období  09/2018 ve  výši  58,5  tis.  Kč zapojením finančních
prostředků z výsledků hospodaření minulých let v kap. 10 - Pokladní správa.

2) schvaluje



Rozpočtová  opatření  č.  14-16:  změny  rozpočtu  v  roce  2019  v  souladu  s  přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 14 -16:
změny rozpočtu v roce  2019 na příští  jednání  Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí,  v
souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 10.06.2019 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

3. Žádost spolku Maminy z újezdské roviny o poskytnutí neinvestiční individuální 
dotace na akci Lampionáda 2019
Usnesení číslo: RMČ11/0177/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost spolku Maminy z újezdské roviny o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na akci
Lampionáda 2019

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 6 000,- Kč pro spolek Maminy z újezdské
roviny na akci Lampionáda 2019

3) schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro spolek Maminy z újezdské roviny ve výši 6
000,- Kč

4) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  pro  spolek
Maminy z újezdské roviny

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 12.04.2019 

5) ukládá



vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 6 000,- Kč pro spolek Maminy z újezdské roviny na akci Lampionáda 2019

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 09.04.2019

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

4. Studie na zklidnění dopravy ul. Rohožnická v úseku Novosibřinská - konec obytné 
zástavby (směrem k obci Sibřina)
Usnesení číslo: RMČ11/0178/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na zklidnění  ul.  Rohožnické v  úseku Novosibřinská -  konec obytné zástavby,  jako
kombinaci  stavebních  opatření  -  vjezdová  brána,  zpomalovací  prvky/prahy,  malá  okružní
křižovatka ( ve variantách) atd. 

2) bere na vědomí

cenovou nabídku spol. Sinpps s.r.o. vypracovanou panem Ing. Janem Božovským (průzkum a
přípravné práce, projektová práce, inženýrská činnost) v částce 38.600,-Kč bez DPH

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21,  ved.  OŽPD  nechat  zpracovat  studii  stavebních  -  dopravních  úprav  ul.
Rohožnická na základě předložení nejnižší cenové nabídky, uhradit finanční náklady studie z
rozpočtu  MČ Praha  21,  ORJ 03 -  doprava a  předat  věc  HMP,  MHMP,  odboru  dopravní
infrastruktury a spol. TSK HMP, a.s.

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 17.06.2019

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

5. Nabídka odkupu pozemků uvedených na LV č. 1737 k.ú. Újezd nad Lesy, ve 
vlastnictví Mgr. Urbana
Usnesení číslo: RMČ11/0179/19
Rada městské části
1) bere na vědomí



nabídku odkupu pozemků uvedených na LV č. 1737 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Mgr.
Urbana

2) neschvaluje

odkup pozemků uvedených na LV č. 1737 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Mgr. Urbana

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

6. Žádost o odkup pozemku parc.č. 4356/51 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Ing. Šáry 
a pí. Šárové
Usnesení číslo: RMČ11/0180/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o odkup pozemku parc. č. 4356/51 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Ing. Šáry a pí.
Šárové

2) neschvaluje

odkup pozemku parc. č. 4356/51 k.ú. Újezd nad Lesy, ve vlastnictví Ing. Šáry a pí. Šárové

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

7. Žádost o podporu změny územního plánu HMP - změna využití pozemkových parcel 
č. 537/159 a 537/130 ze ZMK na OC
Usnesení číslo: RMČ11/0181/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Žádost  o  podporu  změny územního  plánu  HMP -  změna  využití  pozemkových  parcel  č.
537/159 a 537/130 ze ZMK na OC

2) trvá

na usnesení RMČ81/1433/18, resp. RMČ43/0719/16

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

8. Pověření paní Jitky Heřmánkové a Lenky Pilné
Usnesení číslo: RMČ11/0182/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

pověření paní Jitky Heřmánkové a Lenky Pilné k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa

2) pověřuje



paní Jitku Heřmánkovou vedoucí Odboru VHČ, správy bytů a údržby a paní Lenku Pilnou hl.
účetní téhož odboru k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa, na hřbitově v Praze 9 -
Újezdě nad Lesy dle pokynů Rady MČ Praha 21. V současné době se jedná o uzavírání smluv
dle  ceníku,  schváleného  usnesením  č.  RMČ65/1133/17  ze  dne  26.9.2017  a  dle  vzorové
smlouvy,  schválené  usnesením  č.RMČ84/1506/18  ze  dne  28.8.2018
 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

9. Prodej bytové jednotky 1616/23
Usnesení číslo: RMČ11/0183/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

cenu bytové jednotky 1616/23, stanovenou znalcem na základě Usnesení RMČ3/0040/18.

2) souhlasí

s prodejem bytové jednotky č. 1616/23, zapsané na LV č. 3000 u Katastrálního úřadu pro hl.
m. Prahu, umístěné ve 4. NP budovy č.p. 1615, 1616, stojící na pozemku parc. č.4286/1 a
4286/2 v kat. území Újezd nad Lesy, a to stávající nájemkyni za cenu 2.608.000,- Kč.

3) ukládá

místostarostovi MČ Praha 21 předložit návrh Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové
jednotce č. 1616/23, zapsané na LV č. 3000 u Kat. úřadu pro hl. m. Prahu na příští jednání
Zastupitelstva  MČ  Praha  21  ke  schválení.
 

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 
Termín: 10.06.2019

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

10. Příkazní smlouva č. nSIPO 01 - 88/2019
Usnesení číslo: RMČ11/0184/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Příkazní smlouvu č. nSIPO 01 – 88/2019 České pošty, s.p.

2) schvaluje

předloženou Příkazní smlouvu č. nSIPO 01 – 88/2019 České pošty, s.p.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podepsáním přiložené Příkazní smlouvy č. nSIPO  01 -88/2019



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.05.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

11. Zpětvzetí návrhu na vklad
Usnesení číslo: RMČ11/0185/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zpětvzetí  návrhů  na  vklad  vlastnického  práva  k  bytové  jednotce  č.  1617/32,  vedený  na
katastru nemovitostí pod sp. zn. V-11301/2019-101 a k bytové jednotce č. 1618/33, vedený na
katastru nemovitostí pod sp. zn. V-11302/2019-101.

2) schvaluje

zpětvzetí  návrhů  na  vklad  vlastnického  práva  k  bytové  jednotce  č.  1617/32,  vedený  na
katastru nemovitostí pod sp. zn. V-11301/2019-101 a k bytové jednotce č. 1618/33, vedený na
katastru nemovitostí pod sp. zn. V-11302/2019-101,

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  Milana  Samce  podepsat  přiložené  zpětvzetí  návrhů  na  vklad
vlastnického práva k bytové jednotce č. 1617/32, vedený na katastru nemovitostí pod sp. zn.
V-11301/2019-101 a k bytové jednotce č. 1618/33, vedený na katastru nemovitostí pod sp. zn.
V-11302/2019-101.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.04.2019 

4) ukládá

odboru VHČ, správy bytů a údržby zajistit podpisy přiložených zpětvzetí návrhu na vklad
vlastnického práva k bytové jednotce č. 1617/32, vedený na katastru nemovitostí pod sp. zn.
V-11301/2019-101 a k bytové jednotce č. 1618/33, vedený na katastru nemovitostí pod sp. zn.
V-11302/2019-101 od všech  účastníků  řízení a  podepsané  doručit  na  Katastrální  úřad  pro
hlavní město Prahu.  

Zodpovídá 

1. Odbor VHČ, správy bytů a údržby 
Termín: 01.04.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

12. Smlouva o poskytování služby iDOL a Smlouva o zpracování osobních údajů



Usnesení číslo: RMČ11/0186/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvu o poskytování služby iDOL

2) schvaluje

předloženou Smlouvu o poskytování služby iDOL a Smlouvu o zpracování osobních údajů

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podepsáním přiložených smluv - Smlouvu o poskytování služby iDOL
a Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.04.2019 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

13. Stažen z jednání

Bod č. 13 byl stažen z jednání.

14. Zápis z 4. jednání Komise územního rozvoje dne 4.3.2019
Usnesení číslo: RMČ11/0187/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 4. jednání Komise územního rozvoje ze dne 4.3.2019

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

15. Zápis ze zasedání DK ze dne 06.03.2019
Usnesení číslo: RMČ11/0188/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK Rady MČ Praha 21 ze dne 06.03.2019

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )



16. Nová žádost o kácení dřevin - 33 ks topolů ve stromořadí na pozemku parc.č. 1578 
k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ11/0189/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

novou žádost o kácení topolů ve stromořadí na pozemku parc.č. 1578 k.ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

podání nové žádosti na pokácení 33 ks topolů černých ve stromořadí na pozemku parc.č. 1578
k .ú.  Újezd  nad  Lesy v  intencích  rozhodnutí  HMP,  MHMP,  OOP ze  dne  19.03.2019 čj.
MHMP 506397/2019, které nabylo právní moci dne 20.03.2019

Zodpovídá 

2. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.04.2019 
3) ukládá

starostovi  MČ Praha 21 panu Milanu Samcovi,  aby vzal  zpět  původní  žádost  o  povolení
kácení 9 ks topolů černých na pozemku parc.č. 1578, k.ú. Újezd nad Lesy ze dne 01.02.2019
čj. UMCP21/01823/2019

Zodpovídá 

3. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.04.2019 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

17. Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ11/0190/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního 
města Prahy ve výši 34 800,-  Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 
2013).

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženou tabulkou, 
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá



místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtové opatření č. 17: 
změna rozpočtu v roce 2019 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí v 
souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 10.06.2019

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

18. „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II." - Rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení
Usnesení číslo: RMČ11/0191/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek veřejná zakázka:
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“

2) bere na vědomí

Protokol o jednání komise – dokončení posouzení nabídek - veřejná zakázka:
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“
 

3) schvaluje

vyloučení uchazeče Jílek Stavby s.r.o.

4) schvaluje

vyloučení uchazeče ACG-Real s.r.o.

5) schvaluje

zrušení zadávacího řízení veřejná zakázka:
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )



Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent kanceláře tajemníka - Michala Brichová
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